
:e VECIF.T.kRA Lie° EZiPr."...1).:31STA ,v.L.E.)
estis fondate en la jaro 1903-a, dem la Dresdena
Llniversala Kongreso de Esperanto. Gie organo, Ia
..Vegetarano" estis fondata en Ia jaro 1914a. La
kotizo por VLE kaj Ia abonpago por fa „Vegetar.
ano" estas Identaj. La „Vegeterano" aperas du .

monate, do sesfoje en jaro.

La celo de VLE estas, disvastigi Esneranton
inter la Vegetaranol kaj Vegetarismon Inter ia s.
perantistoj. Krome, danke al nia internada helpa

volas helpi kaj antatienpull Ia ir.lernc.
cian vegetaran movadon kaj Ia soildarecon Inter
vegetaranuj de ĉiuj landoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj
Inte:konsente komplotas kontraŭ ĉio malbona kaj
kiuj subtenas Interne je la Esperanta unovado lo
elikan nivelon de nia komuna volo.

Landaj sekretarioj prizorgae inforrnoja, enk3s-
igas kotizojo, propagandas kaj traduk24, se opor-
tune. artlY.ololn el nia organo por naciaj peno
celaj cidonajoj,
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Karaj samideanoj,
Jen vi havas antaii vi, la lastan

numeron de la XVII-a jarkolekto
de " Vegetarano

Post du monatoj nia revuo aper-
os en la XVIII-a jaro. Jes en la dek-
oka jaro, de kiam Ai kontinue aper-
as. ei pasis la teruran ventegon de
la mondmilito, trapasis momentojn,
kiuj mutigis la progresemajn pub-
likajojn, k;tj spite al Zqo gi triumfis.

Sed...ki,a), ne sukcesis fari  la mi-
lito, la diktatoreeo kaj la eenzuro,
jen provas nun fari la krizo kaj niaj
amikaj membroj.

Nun, je 1 :t fino de la 17-a jaro, ni
provu fari almenati provizoran bil-
ancon de nia financa stato.

Kiam mi prenis sur mi la redakt-
af Ion de ""Vegetarano" kaj gvidadon
de 1.V.L.E., mi estis tre felk'a, êar
tiel mi havis la okazon pli efike la-
bori por la clu valoraj, progresemaj
movathij : vegetarismo kaj esper-
antismo.
OMOW•1■=x-

Mi promesis al la Iiganoj, L'iujn
oferojn eblajn, por plibonigi la re-
vuun kaj progresigi ĉi tiu,jn ideojn.
Kaj kion mi faris?

Unuc, mi provis eldoni 6 foje jare
nian revuon kaj due propagandi en
aliaj gazetoj pri nia movado. La re •

zulto ?
Ni ricevis gis nun preskaii 159

petoj por provniuner4 kaj la "Villa

aperas regule en 700 ekzemplerojn,
estante sendita al multaj esperant-
istaj, vegetaraj kaj pacifistaj revuoj
kaj organizoj.

Cifero la nombro de tiuj knij pag-
is sian kotizon, en la lastaj 2 (du
jaroj estas 108 (eentok) membroj,
el pli ol 400 ( kvarcent ) personoj al
kiuj la revuo estas regule sendata.
El la nombro de 108 pagintoj oni
notu, ke ne el L'iuj landoj estas ri -
eeveble mono, t.e. el 35 landoj en
kiom ni sendas " V "-n, ni povas
ricevi kotizojn nur el 12, kaj tio en
la feHega okazo, ke la mem►roj

3aro XVII
Lazdzi	 0:1 nacia mo_-.,o

AR(_THNTIXO ( 	 pa.) S r.) Pas:aial Hosso, Strato Fred. Laeroze
Btiery;s Aires.

Novembro—Decembro 1931_8:

G E T A
Nro 6

13E1-_,GU.10 ( 21 13. fr.) S- 	 Yvonne Colijn, Martelaaislaan 40, Geat
BULGARUJO ( 59 levoj ) S-ra Petr. Alitkov, Bulevard •vlogi Georgie\-

40, Su(iu.
('7',EflOSLOVAKUJO ( 93 	) S-ro Emil 	 Muhifeldgasse 11, Gab-

lanz n. N.
DANUJO ( :3 dk•.) F-ino Margrethe Null , Frederieiaga:le. 6 II, Kopei

hagu -

ESTONUJO ( E. kr. :3) F 	 Dressen, postkast 6,

FHANCUO ( 	 ir. fr.) 	ino Ceeile Royer. 115. Rue du Faubourg St.
Denis Parizo 	 PoAtkonto Parizo 251

GERMANCJO (2, 50 Rm.) S-ro 	 Bunemann, Hambitrgo 37, Ise
strasse 79,11, poAtkonto " Hmb. 318-83",

GRANDBIliTUJO ( 3 1. ) S-ro J. Valpy Mo•at, 42 Parkthorne, Raad.
Clopham Pad:, Lundon S. W. 12.

( 3 sv. 	 Chian) Chin 	 junnan -

IIITNGARUJO ( 4 Peng()) S-ro 	 1,e.;to ut. Bulapesta.
LATVUJO ( 4 la toj ) S-ro julio Bejzots, Aspaziz.t Bulv. 9, 3, Riga.
L1TOVI:JO (11 	 S r► 	 Alseika, Ukinerge, Baznyôias 9.
NEDE111,ANDO ( 1, 60 6.) S- ino Catbarina J. Roskes -Dirksen. Ane-

inoonsIraat 96, Hago, polltkonto 52008.

PALESTINO -( 1 Dol.) N. 13. Havkin, Jerusalemo, Givat Saul.
POLUJO (5 zl.) S - ra Bogdanowiez, Wisla skr. p. Slaskciesz.
BUMANUJO (90 lei ) F-ino GustaSolomonovie,i, St• Dr I s trate 10,

Buku•elta V.
SOVETUNIO (1, 50 r.) 	 Zaieev, St•neia Aralskoje•morje. Sr.

j. (1. St:traja Amerika 95, kom 3.
SVE1 -)1.1.10 ( 3 sv. kr.) Sven Edenby, Gefle 2.
SVISUJO (3 sv fr.,) S- vi► Paul Enz, "Sign " Bassersdorf -Zurieb.
USONO ( 1 Dol.) S-ro Karl Froding, 124 King Street, Madisiin Wis.
11,1 la landoj neeititaj oni Sendu rekte al la reclaktanto la egalvaloi on,

cle 3 svisaj frankoj. 1,a internaeinj respon lkupanoi estas akeeptata
kaj estu uzataj prefere ol nacia mun.:.

Dumonata revuo por vegetarismo kaj parenecelaj ideoj
Oficiala organo de Internacia Vegetara Ligo Esperantista

Redaktoro: I. lonesku - Kapa tzana, Villa Zamenlmf, SIsteron (B. A.
Fr anclando

Al ni 	legantoil

Grava! Kotizojn, koresponciaj,ojn kaj gazetojn sendu al la nova adreso!
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Viandmanianto kaj vegotarano
Intorparolado 	 dc Dio A.S. Batek

konseias pri niaj penadoj.
27-z.-1 de Julio n.j., la bilanco

estis : 	 3.•25,15 fr.fr . ELSPEZOJ
kaj	 2.487,53 fr.fr . ENSPEZO.J
do 037,57 fr.fr. ni a 111 a v o

De tiu d1tois tria ( 31-a de No-
vembro) oui en3pezis : 151,50 fr.fr.
en la konto de ea.'.-;pezataj kotizoj,de
la samideano Bilnernann kaj oni el-
spezis : 220 fe. fr . afranko de ni. 3-4

440 presaclo kaj afr-
anko de la nro 5. Do 660 fr.fr . no-
va els?ezo, komparo al 151,59 fr.fr .
enspe,zita] kai ablonata al la malno-
va deficito do 937,57 fr.fr . eg.tlas
1 5 7 7 , '7 fr. ír. malhavo de la
Ligo, sen la elspezoj ra.la nuna nr.
E1 tiu êi sumo 1428,07 fr.fr. estas la
Auldo de la Ligo ( sen la nro ( )• La
redaktoro-sekretaeio j a m domeis
632,57 fr.ir. al la Ligo por kovri la
malhavon, sc-!(I plian oferon li ne
povas fari, e.ar la membroj de nia li-
go konsideros lin ia riéa frenczulo,
kiu nehavante kion fari per la mo-
no, elspezas iiì p o r presi revuojn
kaj sekve, rezignos pagi la kotizojn
ankail tiuj kiuj gis nun pagis.

Sarnideanoj, la redak 'oro ne estas
ril:a homo, krome, li estas  tre juna.
La mono kiun li elspezas por la ide-
alismaj aferoj, rezultas el nernanAo,
ne aĉ.etado de vestajoj, el noktoj ne
dormitaj kaj Inultaj aliaj oferoj. Tial,
ne; Malkurgigu nin ! Ne detruu ni-
an vegetaran movadon, ne  nia lhelpu
nian entuziasmon, permesu al ni a-

peri kiel gis nun 6 foje jare.
Sarnideanoj, ni 1-13 almozas, nur

petas: PAGU vian kotizon. Ebligu al
ni aperadon, sen perdoj. Se nur 300
membroj pagus la kotizon, ni tre fa-
cile kovrus la elspezojn. Tial bonvo-
LH PAGI VIAN KOTIZON!

Ionesku-Kapatzana

Pripensindajoj
kolektilaj de Funken-Germanujo

Neniusmanbs la mortigitan bes-
ton tia, kia gi estas; antail éio estas
necese kuiri, rosti, boligi gin. Per
fajro kaj C:iaj artifikaj rimedoj gi
estas pretigata. 1i1 variaj spieajoj
gustigas la nuiradon. Tiel la gusto
estas trumpata kaj la konscio tran-
kviligata. Plutarlio (50-120 p.K.)

Mia instruisto Sutirs instruis min
ke ekzistas suHe da sensangaj nu-
trajuj por la homo kaj ke oni alku-
timiAas al krueleco, se oni disliras
la beston por manAi gin.

Dank al tiuj éi instruoj, mi lw-
menc,is sintenadun de la viando kaj
post unu jaro gi fariAis agrabla ku-
timo. Mia spirito fariAis pli sentebla
kaj tio Mil' pro la nova maniero

Seneko

Ne sufie..as voli, estas necese auk-
;ili agi.	 Goethe

Viandmanp,anto: Cu vere, vi ne
ie:trillas viandon?

Vegetarano: Jes, mi jam de kel-
kaj jaroj viandon ne manAas.

ViandmanAanto : Cu eble ?
la religio oni kutime fastas unu fo.e
semajne. Krom la fastotap, eble
gaii povas mangi viandon ?

Vegetarano: Cu vi konas la de-
kalegon ? Kiel sonas Ia kvina ordo
de Dio ? N e o t igu!
ViandmanAanto: Sed tio éi rilatas
pli la homo.,n ol la bestojn, e.0 ne?

Vegetarano : La ordo diras klare:
Ne mortigu! Ôi bestojn ne esceptas,
tial gi rilatas anaìi al ili.

Viandmanganto : La religio estas
nun io, oni kvazafr &metas.
Ankall en aliaj aferoj la homoj ne
agas Ial' la ordoj de religio. Cetere,
Is.0 estas utile lerni venki kelkajn
korpAuojit ?

Vegetarano: Ciuoj estas diversaj.
La gustumsento ne estas alta guo.
Oni ne povas diri, ke la homo, vid-
anta mortintan beston, sentus ian
deziron por iormanfli iii. kic1 ekz.
se oni vidas freAajn fruktojn.

ViandmanAzmto : Kiu pensus a-
pud la besto, kiun oni nr_Irtigas, pri
manAo? Mi estas tiel delikata, ke
ne povus apudesti kaj rigardi, se
oni mortigus ec kokitlon.

Vegetarano: Tamen, vi per via

viandmlnl,va.lo devips la aliajn,
ili mortigadu. Tial via kompato ne
estas tiel granda.'

ViandmanAanto: Ne parolu tiel,
tio ne estas prudenta. Kion farus
la mastrinoj, se ili devus el sia ku-
irprogramo kaj manAokarto, forst:.e-
ki lz.t viandmanAajojn  ?

Vegetarano -Vi eble ne scias, ke
ekzistas kuirejoj, kie oni preparas
manAajojn sen viando (kaj sen gra-
so de bestoj ) kaj vi trovo 3 tie bon-
gustajn manAojn, pri kiuj vi ne sci-
as, se vi kutime postulas viandon.

ViandmanAanto : Sed la besto;
manAus nia, se ni ne manAus ilin.

Vegetarano : Mi ani:orail ne ad-
is, ke oni preparas manojn el bes-
toj, kiuj manAas homojn. La bov-
kaj šaf-brularo kuntentigas k u n
herbo kaj la bestoj kaj birdaro kiujn
oni bredas en mastrumejoj lzthüIfl.)
ne timas. La viaadon de hundo
de kato, la homo abomenas kaj ta-
men tiuj Ci bestoj supeeflue ne pli-

l izt s.
ViandrulnAanta: Cu ne estis  la

bestoj kreitaj por homa, por ke li
man& ilin ?

Vege ta rano: Se v i reven-
as al religio,mi devas
vin atentigi pri la jenaj vortoj : Hif
Genezo, la unua libro de MOSE() ni
povas legi : Mi donis al vi plant-
ajojn, havanlaj semojn, kiuj kresk-
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rs sur la tero kaj arbojn, kiuj portas moj inklinas al malbono, ni ne sok
fruktojn, hinj enha as semon. Tio vu tian ekzemplon. Sed oni ne po-
estu via mangajo.". vas eerte diri, ĉu la. plimulto da ho-

Viandmanganto : Tiel estas skri- moj mangas viandon, ĉar la popok j
bite, sed la scienco diras, ke la pra.- en Asio plejparte estas vegetaranoj.
homo estis viandmanganto kaj ke Viandmanganto:  Tial ili estas
la homo havas nek stomakon, nek submetitaj. Fortaj popoloj  mangas
~turon kiel ilin havas la maĉ- la vianlon.
bas toj. Vegetarano: La historio iam in-

.

Vegetarano : Tio nur montras, ke struos nin, kiu en  tiu granda batalo
homo ne estas maĉulo. I.a homo venkos, ĉu  Anglujo aŭ Hindujo.
ankaŭ ne havas akrajn stomak- (Jam nun oni  povas trovi multajn
sukojn kaj dentojn kiel la sovagaj vere valorajn vortojn, kiujn disse-
bestoj. 	Inas la filoj de landoj orientaj ekz.

Viandmanganto : Tial la homo la verkoj de Baha'ultah. Rabindra-
estas ĉiomangnlo kaj povas mangi nath Tagore, KriAnamurti, Sundar-fruktojn de kreskajoj, same kiel vi- Sing, Alahatma Gandhi, kiuj povas
zitndon. multe helpi la solvon de la proble-

Vegetarano : eiornanganto estas rnoj de Fhornaro, se oni ilin vere
la porko kaj parte la urso, sed ne la penos kompreni. Rim. de la tr.)
homo, kies organismo kaj dentaro Viandmangzulto:  Sed vi ne po-
similas al tiu de simio, tial ankaŭ vas nei, ke la plej fortaj bestoj, kiel
la homo • estas frukto-manganto la leono, tigro kaj similaj manilas
kiel la simio,- fruktoj kaj radikoj  de viandon.
kreskajoj kaj legomoj, estas la na- Vegetarano : Oni n e bezonas
tura mangaĵo de homo. Dum tern- serĉi ekzemplon inter la bestoj, vi
po glac,ia lernis la homo mangi vi- tute ne pravas. La bestoj kiuj man-
andon kaj ne povas mangi in kiu- gas viandon estas la plej sovagaj,
dan, sed kuiritan aŬ rostitan, la kru- sed ne la plej fortaj kaj rezistemaj.
d I viando lin abomenas. La plej forta  estas la elefanto, kiu

Cuvier montris, ke homa korpo ne timas la leonon kaj se oni gin
laŭ sia fuakciado bone kapablas di- bone dresas, i farigas bona kunla-
gesti fruktojn kaj legomojn. boranto kaj helpanto de la homo.

Viandmanganto: La homaro en  Inter niaj bastoj, bovoj  estas fortaj
sia plimulto mangas viandon, kial kaj la ĉevaloj rezistaj laborantoj
do fari esceidon ? kaj kurantoj.

Vegetarano: La plimulto da ho- 	 Konala estas la firma vege araao

NURM1, kiel tre rezista sportisto-
vetkuranto.

Viandmanganto : Sed la vegetajoj

ne sufiĉe satigas, oni post ilia ma-

ngo baldaŭ rnalsalas. La homoj
kiuj malfacile laboras, ne povas la-

bori sen viando.

Vegetarano : La vegetara mang-
ajo satigas ĉiun kiu alkutimigas je Al

Oni ne opiniu, ke la yegetara Man-
0 esIa.; simpla mangajo, de  kiu oni

deprenis la viandon. Tia mangajo
estas tiel preparata, ke gi enhavas
la necesajn nutrajojn. Se oni for-
prenas la viandon, la mano estas
iom aliigita, io mankas kaj la man-
ko devas esti anstataŭata. Tial, la
vegetara kuirejo oni devas gvidi
per reguloj laŭ kiuj la korpo ricevu
'ĉion necesa, en gusta divido. Nia
korpo alkutimigis je trosaligado.
Kiam ni komencas vivi kaj mangi
pli guste, oni Aajnas, en la  komenco,
ke ni ne sufiĉe mangis.

Viandmanganto: Vi ne povas nei
ke la viando enhavas alburninAto-
fojn, kiuj estas grava parto de la
nutrajo, ĉar la korpo kiu per viv-
maniero kaj laboro elĉerpigas, dev-
as ricevi kion gi bezonas. Kaj la vi-
ando donas viandon.

Vegetarano: Vi pravas, sed se ni
kompl:ras kiom da alburninajo oni
bezonas tage, ni trovus, ke ĉe ma-
tura viro estas tiom kiom da ili en-
havas unu ovo. ear la homoj ne

kontentigas per tiu èi kvanto, oni
trouzas albuminajojn kaj  tio kaŭz-
as multajn modernajn malsanojn.
el kiuj la plej oftaj estas la artrito
kaj aliaj malsanoj, pri kiuj oni ne
diras, ke estas Ia sekvo de la trosa-
tigado.

Viandmanganto : Tamen la vi-
ando, kiun la korpa ne bezonas por
krei albuminajojn, estas forbrulata
kaj per la kvanto da halorioj, kiuj
dum tiu procedo ekestas, plialtigas
la korpenergio.

Vegetarano : Jes, sed tio ĉi ne o-
kazas tiel perfekte, ĉar la nitrogeno
kaj fosforo, kiujn la viando ankai
enhavas, ne povas esti entute for-
brulita• kaj tiel estas k•eataj ami-
noacidajoj, kiuj troacidigas la san-
gon, kio laŭ trovo de D-io Haig
kaŭzas la plej grandan nombron de
malsanoj, kuracataj per banoj.

Viandmanganto: Sed se oni ne
zorgus pri bestbredado, ne estus
sterko (hurno) kaj pro tio ne pros-
perus la kamplaboroj. N e estus
pano, ĉar bona prilaborado de la
kampoj dependas nur de la best-
bredado.

Vegetarano: La plimulto de tiu
humo oni forjetas per la kanaloj en
maron. Tial oni devas uzadi arta-
faritall 1111MOTI, kiun la klithIla Ste-
11:0 anstataili ne povas. Oni ellabo-
ris ankaŭ. la planon, kiel mastrum-
adi senbestoj.

Viandmanganto: Sed oni bezon-
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as la haŭton de bestoj por butoj,
diversaj ujoj kaj aliaj objektoj,
kiujn vi, vegetaranoj ankaŭ uzas.

Vegetarano: Ni tiun uzas, ĉar ni
ne povas Aangi la homan societon
per unu gesto. En Anglujo kaj Ger-
manujo oni fabrikas botojn el fabri
kajo, kiu similas al haŭto de bestoj.
Ni, vegetaranoj disvastigados tiun
novan eltrovajon, kiel eble plej
multe. Cetere ni ne kontraŭstaras,
se oni prilaborus la haŭton de bes-
toj, kiuj pereis per natura morto. Ni
nur ne volas, ke oni bredadu kaj
mortigadu bestojn por tiu celo.

Viandmanganto : Kiel vi povas
opinii, esti amikoj de la bestoj, se
vi ilian kulluradon ne subtenas?

Vegetarano La bestbredado, por
la besto, ofte signifas turmentado.
La besto povas sin senti feliĉa, nur
cn la libera naturo kaj ne se Ai est-
as ligita je ĉeno aŭ en iu malluma
bestejo. La bestoj, per tia vivo, est-
as malsanigataj. Nutrata ansero
estas malsana pro hepato, la hun-
doj kaj katinoj suferas de malsanoj
kiujn ili ne havus, sc ili vivaclus li -
bere en la naturo. La bestoj vivantaj
en bestejoj, cirkoj kaj gardenoj zo-
ologiaj, ne havas tiajn vivkondiĉojn
kiujn ili havus en liberejo. Ni volas
esti veraj amikoj kaj ne sklavig-
turtoj de la bestoj.

Viandmanganto : Sed ankaŭ la
kreskajoj vivas kaj se vi opi►ias la

vivon sanktan, vi tute nc povus
mangi.

Vegetarano: Tio ja estas ne eble,
La vivo de la kreskajo estas alia ol
la vivo de la animaloj, al kiu ankaŭ
ni apa•tenas. Kial vi malakceptas
la kanibalismon ? (..'u ne pro tiu, ke
gi signifas la mangado. de propra
gento, kiun ni eĉ ĉe bestoj abomen-
as ? Se ni agnoskas la parencecon
kun la bestoj, ni tion ne subtenas
rilate al kreskaloj. Ni ne povas
ekzisti sen nian& kaj tial ni elektas
tian mangalon, per kiu ni kaŭzas
pli malmulte da kruelajoj. Cetere,
se ni mangas la fruktojn de arbo,
ni per tio ne detruas la arbon, kies

fruktojn ni mangis. La grenaron kaj
legomojn ni sernas kaj plantas, tiel
ebligante ilian plimulligon.

Viandrnanganto: Sed tion ni faras
kun la bestoj, bavante ilin ni povas
mani.

Vegetarano: Ne rigardante la jam
(brilajn motivo;n, estas konsider-
inda la ekonomia motivo. Cu estas
preferinde havi tioni da brutaro, se
oni bezonas por gi multe pli da kul-
tivebla tero ol por plantado de la
sama kvanto da kreskajoj, serv-
antaj al nia nutrado ?

Viandmanganto ? Vi ne povas
nei, ke mem la kultureco postulas
viandnutradon. Ni estas kulturitaj
homoj kaj ne simioj al 1:iuj suWas
la fruktoj de la arboj.

Vegetarano : Nia kulturo havas
ankaŭ siajn mallumajn flankojn.
Se vi volas tion inde prijugi, vi dev-
as observi gi:tn evoluon laŭ la his-
torio. Kiam la homo devigata de la
cirkonstancob devis enarmigi kaj
ĉasi bestojn, li bezonis vastajn ter-
enojn por povi vivi. Vastaj herbejoj
nutris sufiĉe malgrandajn a•ojn cla
flamaj sovag-ĉasistoj. Kiam la ho-
mo farigis paStisto, la bezonata tero
malpligrandigis dekfoje. Sed ankatt

palltistoj ne vivadis sur unu loko,
ili translokigis al aliaj regionoj, se
la pallejoj de unu luko ne plu sufiĈ-
adis. Kiam la homo farigis terpo-
scdanto, havante sian bienon, la te-
reno, kiun li bezonis, denove malpli-

grandigis proksimume dek fojojn.
La homoj sub favoraj kondiĉoj  pli-
mul ligis kaj per moderna mastrum-
mi°, oni bezonas denove nur la dek-
°non de la tereno, antaŭe bezonta.
En tiaj ci•konstancoj ni nun trovig-
as, ►avante eĉ superfluon de mang-
alo. Oni bezonus ankoraŬ pli mal-
multe da tero, por povi vivi, sc oni
anstataŭ zorgi multajn bestojn, oni
prilaboradus pli zorgerne la gard-
enojp. Estas videble, ke liberigo de
viandmangado estas ago laŬdinda
kaj ne io nehnitinda.

Viandmanganto : Sed vi, vegetar-
anoj, ankaŭ 'atas rnangi peceton da
viando, kiam neniu vidas vin.

Vegetarano : Tio ĉi estas suspe-
kto, kontraŭ kiu la defendo ne estos
kontentiga. Multaj homoj facile re-
venas al la malnovaj kutimoj kaj
hontante, kaAas tion. Kiu agas tiel,
ne estas vera vegetarano atl li ĉesis
esti vegetarano. Oni devas konsi-
deri, ke neniu devigas nin esti vege-
taranoj. Kelkaj viandmanganto;,
volus eble aŭdi, ke ni trovas en ve-
getarismo ion negustan, secl tion ni
ne trovas. Ni sentas, ke la vegetara
vivmaniero estas multe pli sana kaj
nia sanstato multe pli bona ol ant-
aŭe. Do, ni finu nian &baton.

Viandmanganto : eio vana, vi
per via ideo ne atingos tion, kion vi
volas. Tio estus granda revolucio,
se ĉiuj ĉesus mangi viandon. Kion

Infanpreo

Kara patro en ĉielo
Paĉjo mia diris gin,
Ke Vi prenis la patrinjon,
Car Vi tiom amas Ajn.

Ali nun havas novan pupon
Kun lulilu kaj ĉarer
Sed ne volas mi ludadi
Sen la kara patriner

Tial mi al Vi petegas,
Bona Di', redonu
Kaj, se tio ne plu povas,
Prenu tiam ankaŭ min.

Amen.

C. J.Roskes-Dirksen
1.8.1926   

( daŭrigo en la pago 80) 



--VEGE17WATT---VEGETARANO

Per la natura kuracado oni kom-
prenas, la flegado de malsanulo,
konforme al la lioma strukturo kaj al
la neŝangeblaj legoj de la naturo.

La veraj kaŭzoj de la malsanoj
trovigas en ni mem kaj dependas
de la malforteco de la organismo,
malforteco kiu estas kaŭzata de la
vivado falsa kaj kontraŭa al Ia pos-
tuloj de la homa natura.

La invalideco ĉie vidata kaj la
sennombraj gravaj malsanoj dela
homspeco - estas la rektaj sekvoj
de la artiiika medio, en kiu oni viv-
as. La kutima maniero vivadi, estas
Lute kontraŭa al la insistaj postuloj
de nia organismo kaj gi iras gis tie,
ke farigu kontinua nerespektado de
Ia plej elementaj naturlegoj.

La civilizacio limigas nian kon-
silon, malpurigas la aeron kaj la
nutradon, forŜtelas la sunlumon kaj
ĉiutage submetigas nin al la kon-
vencia mensogo de la malnovigintaj
sociaj kutimoj, venenigante nian
korpon kaj spiriton.

La morala atmosfero kiu envolv-
as nin, estas malvirtiga kaj kontri-
buas al la degenerado de niaj sentoj.
Ni IL1. pli aŭ malpli, estas malsa-
naj; ni estas ĉiam zorgemaj k aj
malkontentaj kaj estas tre prave, ke
malsana korpo, naskas nur malsa-
nan pensadon kaj malfortan, per-

La natura kuracado
de I)-ro S. O. Perper

versitan volon. Kaj se la morala
kaj fizika infirmeeo ne povas esti
maskata kaj forigata per la kutimaj
kuraeiloj, tiam ni devas kontentiAi
per la mizera malkapableco de la
homo kaj la nesufiĉeco de la scienco.

La sane;:o dependas de la plen-
111110 de la organistnaj funkcio j.
Kiom kaj kiel devas la homo mangi,
kiel kaj kiam li devas labori, ripozi
ktp. - el tiuj ĉi etajoj konsistas la
saneco kaj kiel sekvo, la surtera

Konante la negustajn kondiĉ-
ojn de la surtera ekzisto, ni konas
la fundamentajn kondiĉojn de la
raeia kuraeado. Por la malsanulo
estas sufiée, ke li trovi& en higiena
medio kaj uzu la fiziologiajn o-
cedojn, por troviili sur la vojo al ra•
dikala kuracado.

La rnalsupra tavolo de la popolo,
kiu ankorau konservas la Ilustru]
manieron vivadi, estas la plej sana,
kvankam al gi mankas la komforto.
En la sama mezuro, la sovagaj bes-
toj estas malpli minaeataj de la
malsanoj ol la domaj bestoj kaj vi-
vadas pli longe ol la lastaj, malgraŭ
Ia nestabileco de la vivo kaj la vari •
eco de la atmosfero.

La klera horno, reAo de la vivant-
ajoj, suferas fizike k a j vivadas
maltrankvile, pro la konfirmaj zor-
goj, ke ne malvarummigu, ĉar ĉiu

ŝanp,o de la atmosfero estas por li en ni mem kaj dependas de la mal-
unu "rischio di morti". Li uzas la forteco, kiu kondukis nian organ-
plej strangajn kuracilojn; por def- ismon al la minimuma rezistpovo
endi sian sanon kaj serĉas en la kaj kiel sekvo, al kontinua malsa-
plej aĉaj aferoj la defendon de sia nemo. La malsekeco, ne kaŭzas
korpo kaj la pardonon de siaj mo- malvarmumon kaj artriton, se nia
ralaj suferoj. Sed la arto kaj la sci- organismo ne estus maliorta. La
enco ne povas anstataŭi la instin- kuraciloj eĉ se detruas la simpto-
kton kaj la senton de la gusteco, al- mon, ili ĉiam kaŭzas dangerajn efi•
menaŭ en la regno de la higieno. kojn, éar ne forigas la kaŭzon, sed

La meiieino ne trovos savon, gis nur malhelpas la fizikajn fortojn,
kiam ne rezignos al la serpentaj reakeii kontraŭ la anormalaj feno-
kaj neeertaj vojoj, sur kiu iras kaj menoj.
ne returnillos al la plej granda  saA- Akuta malsano, devas esti klar-
ez,o - tiu de la naturo. igata, per penado de la organismo,

Simile al la hodiailaj dekadenc- liberigi de kaŝitaj malsanoj. Tial,
antoj, kiuj serĉas novajn vojojn, oni devas vekigi la energion, rerajt-
po• savi la arton, la medicino de- iganta la homan ekonomion, kiu
vas eliri el siaj tradiciaj anfaŭjugoj. trovigas, sub potenca formo, en ĉiu
"Reiro al la naturo", jen la devizo el niaj organoj, uzante fiziologiajn
de la renovigonta medicino. Ni re- stimulilojn. Kaj nur tiam oni povos
iru al la naturo, por &preni novajn • paroli pri radikala kuracado, ĉar la
fortojn, por nova vivo; en la sen- paciento estos kuracita de la mal-
fina energio dela naturo, ni trovos sanoj kiel ankaŭ de Ia inklinoj
ĉiujn eblecojn por resanigo. nova remalsanigo.

Vana farigas la serĉado de rim- La malklera homo, per siaj tim-
edoj, por ĉiu malfeliĉo, de la sav- emaj kutimoj, pruvas nur, ke la di-
onta sero, por ĉiu infektigo. Simile ferenco inter li kaj la primitiva ho-
al la lama alhemiisto, la moderna mo estas tiel granda, ke  gi esceptas
eskulapo, penadas trovi la filozofian ĉian ajn pero de la naturo.
konon, la savontan seron kaj la e-	 Sed ne! La lig* inter la homa
liksiron de la longa vivado, persist- konscio kaj "Alma mater", kvan-
anta en la antafk",up,oj de la mezepo- kam malforligis multe - ankoraŭ ne
ko, rigardante la homon kiel parton estas rompita. "Vis medicatrix na-
de la hemieco ati kiel alirangan bes- turae", enradikita en la mirinda me-
ton, bona nur por eksperimentoj. 	 kanismo de nia organismo, simile

La kaŭzoj de la malsanoj staras al la bonfarinta fadeno de Ariadna,



George B. Shaw

Mi logis ĉe la sama hotelo kiel
Ge-sinjoroj Sitaw, kaj la matenon
post la teatra• ° mi aliris adiaiii ilin.
La mateno estis hela kaj frela kaj
la akra, pura aero spruĉadis tra la
fenestro. Kaj ĉiuj tiuj adjektivoj-
hela, freŠa, akra kaj ►ura, — guste
priskribas Shaw-n mem, kiam li
pakgas en la (..'ambron.

Precipe la adjektivo "pura.". Shaw
aspektas tiel pura, ke oni spertas re-
alan estetikan plezuron rigardante
1 i n

Kiam oni rigardas lian faman
barbon, tiam oni konstatas tion,
kion diris la psalmkantisto per la

gvidas nin al sano.
La naturo, kiel vera cerbero, sta-

ras ĉe nia pordo kaj kiel senlaca
ĉiĉerono, ĉiam estas preta montri
- nur se ni volas - la vojon al vera
kaj neperversita saneco. Kaj el la
rubajoj - resto de nia organismo, ni
povas disvolvi, sub plaĉa kaj pro-
gresa formo, la tutan trezoron de
nia potenca energio, kiu gvidos
al vera kaj radikala resanigo.

La medicino jam trovigas sur
punkto, de kie, bazata sur la hered-
aj° cle la naturaj ebloj, alportos la
liberigon de niaj naturaj energioj,
trovigantaj latente en nia interno.

Do: "Returne al la naturo!"
en Esperanto de Ionakap

kaj Vegetarisrno
de Beverley Nichols

frazo " tiel blanka kiel lano ". Lia
vizagkoloro similas al la plej hela
pomo en septembra fruktarbejo.
Liaj okuloj ekb•iletas.

Lia sintenado estas tre rekta kaj
li ĉiam marAas kvazaii trovigas ce-
dema herbajo sub la piedoj.

La homoj ĉiam tiom interesigas
pri la cerbo de Shaw, ke oni ne ri-
markas lian korpan aspekton. Mi
pensas, ke oni eraras.

Tiu ĉi ĉarma pureco, ĉi tiu prskail
kontraŭsepsa gracieco, k i u igas
vin senti kvazail li j s
estas malsuprenirintaelia
ĉiela tolajlavejo, estas forte signifa.

Estas, ekzemple, fortega reklamo
por vegeta•ismo. Oni sentas, ke ho-
mo kiu aspektas liel pura, kies san-
go estas senveneno, ke li ankail de-
vas esti kore pura kaj negenata de
la sociaj venenoj kaj la ekoiyaniaj
zorgoj kiuj malgojigas la plimultun
cle l'homaro atinginta lian agon.

Kaj tiel sentante, oni estas prava.
el " Vegeta•ian Messenger "

trad. B.B.Heaumont

Antatie Ia homoj mangis nigran
panon kaj trinkis blankan trinkajon
kaj ili restis sanaj, vivante multajn
jarojn.

Hodian ili mangas blankan pa-
non kaj trinkas nigran triukajon,
sed ili malsanigas kaj mortas ant-
ali tempo. Pastro F'elke

VEGETARANO

La pli granda kvanto de oksigeno
ne estas, kiel oni generale supozas,
la katIzo de la bona efiko de pro-
funda spirado; ĉar la ordinara pura
aero enhavas ĉiam sufiĉan kvanton
de tiu ĉi gaso, por kontentigi la be-
zonojn de la organismo. La oksigen-
kvanto havigata per la enspirado
ne dependas de la kvanto trovehla
en la aero, sed de la kvanto bezon-
ata de la o•ganismo; tiu ĉi organ-
ismo interkomunikip,adas k u n la
spirorganoj kaj reguligas la ritmon
kaj la profundecon de la spiro.

Aliflanke, nia spirado estas en
intima rilato kun nia mensa stato;
tiuj du aferoj havas reciprokajn  in-
fluojn. La emocio igas nin reteni la
elspiron, kaj 1 a malgojo kalizas
gemspiron. Renverse, la regUla kaj
egalpailza spirado glatigas la ond-
ojn de la emocio.

Ne sen motivo, ĉe la Araiikanoj,
la primitivaj logantoj de Ĉilio, la
infanoj lernas spiradi kun paiizoj.
Tio estas grava punkto en la eduk-
ado de ilia volo, por ke ili povu kon-
tralistari sen videbla emocio al kor
paj kaj animaj Šokoj, ankati al vun-
doj. Oni eĉ katizas vundojn al la
infanoj, kiuj devas ilin suferi, ne-
Aangante la regulan ritmon de sia
egalpatiza k a j profunda spirado,
kaj tiamaniere montri, ke ili cstas
fortaj kaj kapablaj por la vivo.

Kaj ankail en la Oriento ( Hindujo,
einujo k.c. ) la spirekzercoj estas
uzataj kiel eduka faktoro por la
mensa ekvilibro.

Lati la hispana revuo "Hesperis"
trad. Arkos

La ple•  multaj homoj ligas la i-
deon heroismo al la ideo milito; sed
en la milito ne montrig,as heroismo,
montrig,as nu• la submeto de la in-
dividuo al tiraneco tiagrade, ke la
individuo faras agojn absolute kon-
traiiajn al la konscienco. La vera
heroismo konsistas el la kontraiista-
ro kontrati tia tiraneco, el la rifuzo
de partopreno CU tio, kion natura
sento kaj pura konscienco rigardas
kiel krimon.

Vegeta ri s m o estas la necesa a-
kompananto (le ĉiu progreso; ĉar
ĉia ajn progreso povas esti nur su-
praja, sc Ai ne estas portata de ho-
moj puranimaj, bonvolaj, aplikan-
taj en sia ĉiutaga vivo principojn
diktatajn de la konscienco.

Arkos

Por aperado regula k a j

sen malhavo "Vegetarano"
bezonas 300 abonojn. Ĉu la
tricent ricevantoj de nia re-
vuo, kiuj de multaj jaroj ne
pagis sian abonon, 1 a s o s
nin malaperi ???

La spirado
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farus la viandistoj kaj la metioj,
kiuj dependas de ili ?

Vegetarano Ni ne pensas al ia
subita renverso. (iu SI1I ikì renver-
so havus malbonajn sekvojn. Se 1::t
homoj Cesus Ateli, rabi kaj mortigi,
oni senlaborigus milojn da jugistuj,
advokatoj kaj servistuj de mallibe-
rejoj. Ciuj êi homoj imrdus sian pa-
non. Eaj tamen neniu riproéus,  k(:.;
ni kontraithatalas la malbonagon,
eê se advokatoj kaj jugistoj perdus
siajn 0!;upojn. Tiel estas kun
nova reformo, sed la reformo
malrapide en venas la vivon.

Ne tiom multaj homoj lernus la
metio de viandisto, se ili komencus
plantadi legomojn, kiujn la homoj
uzus kiel nutrajo. La mangajo ne
plu kalizus tiom da ekscitemo kaj
tio multe Aangos la homajn inkli-
nojn. La homaro kiu nutrigas per
viando kaj sango de mortigitaj be-

Bulgarujo
Inter 26-28-a de atigusto n.j., oka-

zis en la urbo Pleven, la XVI-a Bul-
gara vegetarana kongreso.

Bedaftrinde, gis nun nenia infor-
mo ni ricevis, pri la sendube  gran-
daj sukcesoj de la kongreso.

Kanado
Pro la petoj ripetitaj de kelkaj malli-

Leruloj, la registaro de la kanada Stato

stoj, preskart dronigas en sango,
verAita per revolucioj kaj sur balai-
kampoj. La homaro, nutrota per
vegetajoj, ĉesos havi tiajn sovagajn
iuklinojon kaj gi evoluus multe pli
modere. La evoluo kondukos la ho-
maron, kien gi 1ai iniciatoj de ve-
getarancij kaj homoj solwaj devos
aliri. Tial ni kunigas vegetarismon
kun aliaj necesaj reformoj, kiel: ko-
ntraii-alkoholismo kaj tabakuzado.
Ni penas vivi gustan vivon. Ni ant-
atisentas la vojon irotan de la hom-
aro, eston tece kaj tiun vojon ni pre-
paras. Tial estas necese, ke ni pli
frue purigu kaj liberigu, por povi
kreski novan homan genton, kies
inklinoj ne estu tiel barbaraj, kiel
de la nunaj homoj. Ni volas krei
pli bonan Iminon por la estonteco
kaj unu vojo al tio estas nia vege-
tarismo.

trad. F•. DvorZtk

Ontorio decidis, aranki la tutan malli-
berejo de Douglas sur t a-.o de vegetara
nutrado. Tio ebligas grandan Šparcn ;
far multaj malliberuloj, al kiuj la kurac-
istoj malperrnesis la konsumadon de vi-
anclajoj, kis nun devis havi specialan
nutrajon kostantan pli multe pro la a-
parta aranko. La malliberejo de Dougl-
as estas la unua malliberejo en Ia mon-
do, hiu estas instaiVa eskluzive por ve-
getaraj enlokan toj •

Al tin i gnzeta noto de la 20.10.34 ni
aldonu, ke jam arda(' multaj jaroj la ne-
derlandaj antoritatoj decidis, ke la per-
sonoj, kiuj suferas malliberecon pro ri-
fuzo de armea servo, povos ricevi vege-
taran mank•ajon, se ili tion petas.

Germanujo

En Dresdeno, antail nelonge, est-
is fondita naturista sanatorio. eri
farigos la vera lernejo de la natur-
ista terapio, en sia komplekso, tiom
por la kuracistoj kiom ankaù por la
geflegistoj.

En la gvidado de tiu éi granda ho-
spitalo agados la plej konataj natu-
ristaj-kuracistoj, kiel: Prof. A. Br-
auc!de, éef-kuracisto de la Priessnitz
hospitalo el Berlino ; Dro  Bircher-
Benner, Zürich Dro Erwin Lick,
Dr. h. e. Raper Berg, Dro Hormann.
(efo estas Dro Jensen el Hannover.

Nederlando

Inter 29-30 a de septembrb, oni
festis en Amsterdam la 40 jaran  ju-
bileon dela Nederlanda Vegetara
Societo. Okaze de tiu festo, nia Li-
go salutis la jubileantojn kaj S-ano
Dirksen-Roskes el Hago, disdonis
inter la kunvenintoj, propagandilojn
pri nia Ligo kaj revuo, eldonitaj de li.

Polujo
Janninzt Maszewska-Knappe, eldonis

pollingvan broSuron, de Ai verkita, titol-
ita : "Cu estas permesata al ni manki la
bestojn?". La verkistino montras en tiu
broSuro, la vegetarismon el la higiena,
scienca, religia kaj homaranista vidpun-

kto. Tia ei breur, ), meritas grandan
dtsvastigon, por porti pli da lumo inter
la ltomoj dormantaj en malluruo, besteco
kaj krueleco.

La Pola Societo por la Bestamikeco,
&dmas ilustritan revuon "Swiat Zwer-
za'' ‘B.tsta n o tdo). La societo e;tas tre
agema, gi havas muraj i inspektorejn
en Varsovio kij aliaj polaj
urboj. En Varsovio, tiu ei societo, gvid-
as sanigejon por bestoj.

"Wiedza Duchowa" (Spirita scienco)
okullista monata revuo en Polujo, eldo-
nis jarlibron por la kuranta jaro, en kiu
trovikas bona artikolo pri vegetarismo,
sub la titolo : "La spirita scienco kaj ve-
getarismo" verkita de T. Zori. La arti-
kolo montras la plej novajn esplorojn
rilate al vitaminoj; malnovajn antailju-
lo:n knj Ia nova medicino; malutileccn
de viandmang.ado kaj spiritevoluo.

SL Begdanovvicz, nia pola sekretario,
posedas la tradukon en pola lingvo, de
la "Dek motivoj por ne manki viandon",
Ia tradukon faris el esperanto, s-ino
Hempel. Tiu i propagandilo havus gran-
dan sukceson inter la poloj, sed ne ekz-
istas rimedoj por presado, eu iuj sarni-
chanoj ne volus helpi kian aperon ?

Rumanujo

Inter la 14-21 de septembro 1934,
Ia ministro de la Agrikul turo imiti-
guris la semajnon de la fruktoj. En
ĉiuj gravaj gazetoj oni presis plur-
aju pagojn pri la nutra valoro de la
fruktkonsumado. Sur afiŠejoj estis
gluitaj grandaj afiAo•, en kiuj oni
klaraigis kial oni devas uzi pli da
fruktoj. Oni organizis éie  frukt-eks-
poziciojn kaj eé oni eldonisp. m-ojn

Ei multaj landoj
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je valoroj de 1 kaj 2 lei. La rezulto?
Oni elspezis cen tmilionojn lei kaj la
prezo de la fruktoj altiAis. Jen nova
pruvo, pri la fripon-rabecoj ŝtataj.

En la ĉiutagaj gazetoj "Dimine-
ata" (La Mateng) kaj "Adevartd-
( La Vero), dum septembro de la
kuranta jaro, estis publikita tre int°.
resan polemikon pri Ja vegctElristno.

La vegetaran vidpunklon, defend-
is la grava scienculo, antropologo
kaj literatura kritikisto H. Saniele-
vici kaj s-ino E. Marghita, grava
gazetistino. La unua, en kvar sinse-
kvaj n-roj, de la supre cititaj gaze-
toj, provis per tre longaj kaj detalaj
artikoloj montri, el la scienca vid-
punkto, la utilecon kaj gravecon de
la vegetara vivado. La dua montris,
per aliaj artikoloj, la moralan vege-
tarismon. La kontrailbatitoj estis:
E. Pauker, la direktoro de la eititaj
gazetoj, - tiuj gazetoj estas la plej
gravaj, en Rumanujo -; universita-
ta profesoro Nitzesku kaj la seine-
popularigOnto L. Florian. La pruvoj
de tiuj ĉi, kontratt la vegetarisn:o,
estis ridindaj kaj inf:u tecaj.

Pro forveturo al Francujo, de
s-ano Kapatzana, la revuo "Vege-
taristoul- ĉesis la apeiadon, por
unu jaro.

Antall forveturi d e Rumanujo,
s-ano Kapatzana, fondis la "Rum-
ana Vegetara Societu--n, kun la je-
na gvidado :

Honora-prezidanto : I. iìiversi Lata
pro fes:,ro C. Parhon

Aktiva- prezidanto : D-ro kurac-
ist S. O. Perper, malnova pioniro
kaj batalanto por la vegetarismo.

Vic-prezidantoj : Nikolaìio Ar-
gltir, Direktoro ĉe la Rumana San-
( ca Ministerio kaj Advokato Ioan
Tziiiiiias, fondinto de la nntaìirnilita
Ruin. Vege,t. Asocio,

Sekretario-kasisto : F-ino Gusta
Solomonovici, - Profesorino; sekre-
tariino de I. V. L. E. por Butuanujo.

1,a societo eelas: unuigi la rum-
anajn vegetaranojn, fondi grupojn
en la tuta lando, fondi vegetarajn
restornciojn kaj koloniojn, unuvorte
per vegetarismo, kontrbui al la ho-
ma progreso. La adreso de la soci-
eto estas ĉe sekretario, str. Dro ls-
trate Nr. 10, Bukureŝto .V., Bum.

S. Gusta

Svisujo

Inter la 10-15-a de julio 1925,
okazos en Ziirieh-Svisujo, la IX-a
Internacia Vegetara Kongreso, or-
ganizota de I. V. Unio.

Kvankam Ais tiu dato restis nur
monatoj, I. V. U. dormas, ei dor-

mas profunde de post la lasta kon-
greso. Kvanktun tiu tempe la estraro
promesis eldoni siajn eirkulerojn
en la lingvoj : germana, angla, fanca
kaj esperanto, gis nun, post preskali
tri jaroj, ni tiaj ne vidis. Krom lio,
dum tri jaroj nur 3 ge.1 ni. lingvaj
irkuleroj aperis. KIAL ? ? ? ?

.Respondoj,

La nuna numero estas la
lasta, kiuii ni plu sendas al tiuj kiuj
dum multaj jaroj ricevis regule nian
revuot I, se.d ne pagis la abonon.

Ni bedaItras ĉesi la pluan forsen-
dadon al preskail 250 personoj, sed
bedaitrinde, ni tro multe da mono
elspezis por sendi la revuon al sa-
mideanoj, kiuj ne konscias, ke la
papero, presado kaj forsendado, ko-
stas mono.

Pro malebleco presi nian re-
vuon en Niee, bedanrincle Ia redak-
toro ne povis resti en la Esperant-
ista Hejmo el Aspremont. Al gesa-
mideanoj Yelland, ni kore dankas,
por la afableco kaj gastemeco, kiun
montris al la redaktoro de „V" dum
la restado en ilia hejmo.

Ĝis nedifinita dato, la adre-
so de „Vegetarano kaj "1. V. L.
estas : Ion lonesku-Kapatzana, Vil-
la Zamenhoff Sisteron (B. A.) Fr-
ancujo. Do, kotizojn kaj korespond-
aĵojn, bonvolu sendi al la nova
adreso.

kilkin pro manko de mono ni ne po-
vis pagi, ilia pago dependas de vi.

Ni petas la rusajn samidean-
ojn konfirmi per p.k. la ricevon de
nia revuo kaj raporti pri nia mov-
ado en ilia lando. Al tiuj rusaj s-noj
kiuj ne konfirmos la ricevon de "V,
la nuna numero, estas la lasta kiun
ni plu sendas :t1 ili.

La venonta numero, aperos
je la fino de februaro 10:35.

informetoj, petoj kaj deziroj

La landajn sekretariojn ni
petas, sendi li r e la enspezilajn
kotizojn. Ni havas pagotajn ŝuldojn

Kvitancoj

(Daltrigo de la kvitaneoj en „N
j. Ni.	 pailo 54)

Nilonfirmas la ricevon dc la je-
naj abonoj :

Erich Lowe, Leipzig 2.50 Pon.—
J. Storch, Praha haj Emil Mai, Ga-
blonz po 23 kĉ.— C. Kusnir, Wo-
lomin 12 zl., E. Jasiewiez, 5 zl. —
Fr. Vila, Barcelona, '7 pes. — Edm.
Vincze, Arad, 90 lei — S-ino Y.

Gent, 25 fr. belg., Ch. .Marliny,

Represo kaj traduko el "Vege- Vottem, 21 ír, bel•. — Oluf Egerod,
tarano- estas permesata kaj eĉ de- St. Fink-Jensen, Otto Jensen, F-ino
yirata kondiĉe, ke "V-ano" estu M. Noll, T. Rye, po 4 dkr., F-ino H
ei tata kiel fonto. Lykke, 10 dkr. — F-ino L. M. Dea-

ane, 5 ŝ., Ges-roj Goodall, :3 1.,  B. B
Beaumont, 6 Š.

Al ĉiuj pagintoj, koran dankon !
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Komencante kun iiu ĉi numero,
ni komencas konstantan rubrikon
pri preparo de la vegetaraj inan20j•

Ni estus tre dankeinaj al niaj sa-
mideaninoj, se ili bonvolos nut•igi
niari «internacia kuirejo”-n per VO-

ge la raj receptoj, kiujn ili konas kaj
aplikas en siaj vegetara a s t r--
u in a d o.

Supo el legomoj

prenas 6 gran iajn terpomoj
2 celer:..jn, 3 po.•ojn, kelkajn kar-
otojn, 2 1. akvon, salon. Oni tranĉ..as
la terpomojn, eelerion kaj poreon
en peeetoj 2-3 em. longaj kaj la ka-
rotojn je formo de bastonetoj, poste
oni bone lavas éion. Unue oni bol-
as la terpomojn, poste oni aldonas
la aliajn legomojn kaj salon,; lasu
ilin boli unu horo. Oni servas aldon
ante buteron kaj petroselon.

( Tiuj li proporcioj estas por supo
scrvota al G pe•sonoj. La recepto
estas hitt kui•libro cle Bruppbaeher
Bircher)

Baskonsalato

Por 300 gr. de tia salato ( estas
la mezkvanto por unu persono ), oni
bezonas:

3t) gr. radikoj kaj tuberkul►j kru-
daj ( karoto, beto, terpiro, terpomoj
kaj similaj ), oni tranbs maldike
per tranéilo aŭ oni raspas;

kvar foje tiom da verdaj folioj,
kiom da radikoj estas, do 120 gr. ;
( cl tio devas esti : 1/3 brasikokaj
2/3 diversaj kulturitaj kaj sovagaj
salatoj );

tiom da kuiritaj te.rpomoj, kiom
da verdaĵo, do 120 gr.;

.24 g•. oleo kaj 1 g•. salo;
oni povas aldoni ankorail : 5 ge.

bnlbon, ajleron, iorncte petrosel►,
ait cerefolio ati fenkolo.

Miksu bone 1:ion ka.j
nan apetiton!

( La rth?pto por tiu
as lail S. Zaikofska )

Vegetaraj man4ejoj
MEKSIK-urbo, str. Luis Mova 61

vegetara restoracio de sino Weelke.
CUXHAVEN ée Norda Maro (Ge-

rmanujo): VegAara Hejmo de ,Aug.
Jollenbeck, 1)oser Seedeich 3

Kopenhago K (Danujo) Frederiks
berggade18. Krome; s-ino
lAngogade 17, Kopenbago O.

Warzawa (Polujo) ul. Aleje Jer-
ozoli sk ie L. 25

Bukureŝto (Ruin.) «1.4. Kuhne»,
str. Princ. Unite 32

Parizo ( Franr.) «Pomona», 10
rue Pasquier, VIII.

Sofio (Bulg.) Veg. restoracio, «(;
sep temvri 3»

Milano (Italujo ) veg. restoracio,
Via Giuseppe Mengoni 2

Vegetaraj receptoj
1

pos te.. .. bo-

ĉi salato, e.st-

internacia
yr

citi vi jam konas la-plej pitoreskan organon en la Eneranta ga7eix.r°

aperanlan en Japanujo? OOMOTO INTERNAM. aperas vegule itnu-

nate, sur :32 grandforrnataj *pagoj : gia kovrilo estas dukolora, japaneca;
enhavas diversajn interesajn ilustrajojn, seriozajn kaj bonstilajn arti-

kolojn. Literatura Kritiko„Iapana Humoro, Kompara Heligiscieneo, Pago

de Spiritisrno, La filozatio de Oomet►, lapana Lingvo por Esperantistoj :
jen estas nui> kelkaj el giaj rubrikoj.

K►mpare a1 Aia amplekso, Oomoto Internacia estas la plej inalkara el
Ciuj Esperanto -gazetoj. lnternaeia redakeio — internacia legautaro ; jen

gia devizo. Oriento kaj Okcidento, unitigu  per Esperanto. Ciu " vera" Es-

perantisto devas legi la oficialan organon de UNIVERSALA HCMAMA

ASOCIO.
Senclu V ian kotizon ( 5 svisajn trunkojn all egalvaloron por unu jaro )

al OOMOTO INTEBN.kCIA — KAMEOKA, Kioto - lut — Japanujo:

jus aperis la senpacience jam atendata 11 a elctono de
13 E S - A (.1 1' esaro

de esperantistoj cl atj landoj

kun pli ()I 1000 adresoj 'kaj preskati 100 portretoj de E. istoj el pli ol 40

landoj, kun detala registro de alip,intoj lati profesio, inklinaj kaj fakoj, liel

ke éiu tuj povas trovi la deziratan adreso! Tiu belaspekta, modele aran-

gita broŝuro, kiu cnhavas kun bild::t, registra kaj anonca partoj 110 pag-
ojn, estas bezonega kaj unika helpa° poi> êitt espe•antisto kaj kostas sole
1 Vsv. (4 resp. kup.) art egalvaloron. Rie,evebla en éiuj E-librejoj, ĉe niztj
reprezentantoj aIt rekte ée la eldonejo :

B. E. S. (Boll. E-Servo ), POTSTEIN Celioslovakujo

Aligoj por la nova, 12-a elclono, estas jam akeeptataj. Aliga kotizo kun
senpaga adresaro estas nur 1 Fsv., puhlikigo de portreto koslas 0.50 Fsv.

(7:iu cleka aligonto ricevos premion en valoro cle 1 gis 25 Fsv. Petu senpa-

gni], 12-pagan ilustritan prospekton, kie vi truvos detalajojn pri ĉio!

VEGET.ARA HOTELO « P 0 :NI 0 N 0  »

eit Ungo ( Nederland° ), Molenstr. 53, estas modela gastejo kaj
devus esti vizitata de e'iu samideano trapasanta Hagon.

Varma kaj malvarma akvo en (`:iuj ambruj.
— Modela pureco
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Monata, sendependa organo
por Esperanto

ORGANO de UnuiCo de Esperantistaj Virinoj

kaj

Esperantistaj Kolektantoj

En ĉiu numero vi trovos:

PAĈ4OJN PRI NATURISMO KAJ PACIFISMO
en la lingvoj franea kaj esperanto

— En ĉiu numero estas trovebla listo de la
plej lastaj esperantista libroj , akireblaj per la

ESPERANTISTA CtNTRA LIBREJO —

, « La lumturo de Esperanto » est2s Ia plej malm.ulte-
kosta revuo, ĉar ĝi aperzls 12 foje jare, en 12 ĝis 16

grandfornaataj paĝoj, kaj la abono estas nur:
POR FRANCUSO 7 fr.fr.. EKSTEPLANDE 10 fr. fr.

Senpaga provnnmeron petu de:
1.E PHARE DE 1.'En'EBANTO, Villa ./.atnenliof,SISTERUN (B.A.)

F ANCLA 1) 0

( 13 - A 	 Vaalator:sla pusejo de la S'stcro.)*a 1:spyra"..tisto
L lImprinteur - Gikant : Vietcr VIGNE1'.
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